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REUNIÕES DOS FÓRUNS
Está programada para o dia 28 de maio de 2015, na 
cidade de Belo Horizonte, a realização da 62ª Reu-
nião do Fórum Mineiro de Gerenciadores de Transpor-
te e Trânsito.  Os temas do encontro serão oportu-
namente divulgados. Veja na página 8 desta edição 
todas as informações sobre esse encontro.

SECRETARIA EXECUTIVA APRESENTA DATAS
ATUALIZADAS DAS REUNIÕES DOS FÓRUNS

NO MÊS DE MAIO, BELO HORIZONTE SERÁ 
SEDE DA 62ª REUNIÃO DO FÓRUM MINEIRO

Foto: Francisco Emolo/Jornal da USP

Estação do BRT Move, em Belo Horizonte. (Foto: Breno Pataro/PBH)

A secretária executiva dos Fóruns Nacional de Se-
cretários e Dirigentes Públicos de Transporte Urba-
no e Trânsito e do Fórum Paulista, Valéria Aguiar, 
divulgou no final do mês de abril a atualização do 
calendário de rueniões para o segundo e terceiro 
qudrimestres de 2015.  

EXTRAORDINÁRIA - Haverá a Reunião Extraordinária 
do Fórum Nacional em 24 de junho de 2015, durante 
o 20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito e 
a IX  INTRANS - Exposição Internacional de Transporte 
e Trânsito, eventos que a Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP) promoverá de 23 a 25 
de junho, no Centro de Convenções Mendes, na ci-
dade de Santos/SP. Informações sobre esse encontro 
estão no website da ANTP (www.antp.org.br). 

FÓRUM PAULISTA - Originalmente prevista para o 
mês de maio, a 61ª Reunião do Fórum Paulista de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urba-
na foi transferida para os dias 30 e 31 de julho, tendo 
sido mantida a cidade de Ribeirão Preto/SP como 
sede do encontro; a Coordenação do Fórum Paulista 
se reunirá em 11 de maio, na sede da ANTP, em São 
Paulo, para estruturar a pauta da 61ª Reunião.

OUTRAS REUNIÕES - No mês de agosto, em locais e 
datas a serem oportunamente divulgados, serão re-
alizadas a 86ª Reunião do Fórum Nacional de Secre-
tários e Dirigentes Públicos de Transporte Urbano e 
Trânsito e também a 63ª Reunião do Fórum Mineiro 
de Gerenciadores de Transporte e Trânsito.

Em 22 e 23 de outubro de 2015, na cidade litorânea 
de Praia Grande/SP, acontecerá a 62ª Reunião do 
Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de 
Mobilidade Urbanaa. A 64ª Reunião do Fórum Mineiro 
de Gerenciadores de Transporte e Trânsito deverá ter 
como sede a cidade de Montes Claros/MG; as datas 
de reaiização do encontro serão ainda definidas. 

Quanto à 87ª Reunião do Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Públicos de Transporte
Urbano e Trânsito, que fechará os trabalhos do ano 
de 2015, por ora, a previsão é de que seja feita 
no final do mês de novembro, com datas e sede a 
serem definidas oportunamente.
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FÓRUM NACIONAL
A 85ª REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL, EM 
ARACAJU, CONTOU COM 86 PARTICIPANTES 

EM MARÇO, BERTIOGA/SP RECEBEU 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMFITRAN
Nos dias 11 e 12 de março de 2015, realizou-se 27ª reunião 
Ordinária do Comitê de Assuntos Financeiros da Área 
de Trânsito (Comfitran), do Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN). O encontro aconteceu no 
município de Bertioga, no litoral paulista, onde atua 
como diretor de Trânsito o capitão Nelson Castro, 
representante titular do Fórum Nacional naquele 
órgão colegiado. A reunião teve a participação do 
coordenador geral de Planejamento Operacional 
do Departamento Nacional de Trânsito (DENA-
TRAN), Carlos Magno da Silva Oliveira, e de 30 
representantes de órgãos de trânsito das esferas 
federal e estadual na área do trânsito.

PÁTIOS, UM DOS TEMAS - Um dos principais assuntos 
debatidos durante o encontro foi a proposta para 
agilizar os trâmites que permitem o leilão de veículos 
apreendidos aos pátios de trânsito em todo o país. 
Segundo Carlos Magno, embora não diga respeito es-
pecificamente a questões financeiras sobre o trânsito, 
o assunto é recorrente em diversas reuniões, devido 
sua importância. Os municípios se queixam de pátios 
lotados por muito tempo, o que, além de interferir na 
logística desses equipamentos, trazem riscos também 
para a saúde pública, já que pontos de água empo-
çada constituem situação propícia a proliferação do 
mosquito da dengue.

A 85ª Reunião do Fórum Nacional 
de Secretários e Dirigentes Públi-
cos de Transporte Urbano e Trân-
sito, realizada nos dias 19 e 20 de 
março de 2015, no Real Classic 
Hotel, em Aracaju/SE, teve 86 
participantes, entre autoridades, 

técnicos, empresários e especialistas de 25 municípios 
de diversas regiões do País, incluindo sete capitais. A 
solenidade de abertura dos trabalhos, na manhã do 
dia 19 de março, foi conduzida pelo presidente da 
Empresa de Urbanização de Sorocaba/SP (URBES) e 
presidente do Fórum Nacional, Renato Gianolla. 

Em seu pronunciamento, o prefeito de Aracaju, João 
Alves Filho, assinalou que em poucos dias a capital 
sergipana teve oportunidade de abrigar dois encon-
tro “de extrema relevância para o Brasil”; o primeiro 
sobre o meio-ambiente e depois o Fórum Nacional,  
sobre mobilidade urbana. “Nos últimos anos, houve 
um equívoco de planejamento nacional, com a prio-
rização dos transportes individuais. Não sou contra, 
mas é certo que as cidades não estavam preparadas 
para receber a quantidade de veículos que estão 
circulando”, afirmou. 

Participaram do ato Dario Rais Lopes, secretário 
nacional de Transporte e Mobilidade Urbana do 
Ministério das Cidades; Georlize Oliveira Costa Teles, 
secretária de Defesa Social e da Cidadania de Ara-
caju/SE; Nelson Felipe dos Santos, superintendente 
de Transportes e Trânsito da capital sergipana, que 
fez apresentação sobre atividades e projetos de 
mobilidade da Superintendência, e Edgar Motta, 

diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito 
de Sergipe (DETRAN/SE). A Associação Nacional de 
Transportes Públicos (ANTP) esteve representada 
por seu presidente, Ailton Brasiliense Pires, e pelo 
superintendente Luiz Carlos Mantovani Néspoli.

AGRADECIMENTOS - O presidente do Fórum Nacio-
nal, Renato Gianolla, agradeceu publicamente aos 
órgãos de governo e entidades públicas e privadas 
que tornaram possível a realização do encontro. 
Ele agradeceu também às empresas expositoras e 
patrocinadoras: a Digicon e Mercedes-Benz do Brasil.

NOVA DIREÇÃO SERÁ ELEITA EM REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA NO CONGRESSO DA ANTP 

A eleição para renovar a direção do Fórum Nacional 
deveria acontecer durante o encontro de Aracaju, 
mas os secretários presentes deliberaram que seria 
melhor fazer a eleição na Reunião Extraordinária 
que acontecerá em 24 de junho de 2015, em San-
tos/SP, durante o 20º Congresso da ANTP, com um 
quórum maior. As candidaturas poderão ser regis-
tradas até 15 dias antes daquela data.O prefeito de Aracaju, João Alves Filho discursa na reunião

(Foto: Prefeitura de Aracaju)
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É PRECISO DEFINIR REFERENCIAL PARA 
TARIFAS E SISTEMA DE INFORMAÇÕES

FÓRUM NACIONAL
DIÁLOGO COM O SECRETÁRIO NACIONAL 
DE MOBILIDADE, DARIO RAIS LOPES

Na 85ª Reunião do Fórum Nacio-
nal, o secretário de Transporte e 
Mobilidade Urbana, do Ministé-
rio das Cidades, Dario Rais Lopes, 
falou sobre ações em andamento 
nos setores de planejamento, 
obras e gestão e respondeu a 
perguntas dos secretários. Disse 
estar pronto a visitar ainda neste 

ano os municípios que estejam enfrentando proble-
mas com projetos federais para encaminhar solu-
ções.  Em sintonia com o ministro Gilberto Kassab, 
afirmou que o Ministério das Cidades será pouco 
afetado com as ajustes econômicos. 

Ele Informou que os recursos do PAC para mobilidade 
urbana - compreendendo Orçamento Geral da União 
(OGU), financiamentos e contrapartidas de agentes 
públicos e privados - chegam a R$ 153 bilhões. Garan-
tiu não existir orientação no sentido de parar projetos 
de mobilidade urbana. “Tudo está andando”. Contudo, 
fez uma ressalva: o programa que apoia os municípios 
para pavimentação e qualificação de vias urbanas 
foi suspenso pela presidente da República “em razão 
de denúncias de práticas não republicanas com o 
dinheiro público”; quando da suspensão, havia 116 
municípios prontos para assinar contratos referentes 
a recursos para seus projetos. E acrescentou que, por 
solicitação da Casa Civil, o Ministério das Cidades está 
redesenhando o programa e apresentará proposta a 
respeito ao Conselho Nacional das Cidades; o secretá-
rio também se dispôs a debater o novo desenho com 
o Fórum Nacional de Secretários.

SELEÇÃO E GARANTIAS - Reconhecendo que o Mi-
nistério das Cidades tem falhado quanto ao proces-
so de seleção dos projetos de mobilidade urbana, 
Dario Rais Lopes anunciou mudanças nesse proce-
dimento. A proposta é que qualquer investimento 
de R$ 100 milhões ou mais e todos os investimentos 
que envolvam processos de concessão, incluindo as 
Parcerias Público Privadas (PPP), sejam precedidos 
de um Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
(EVTE), exigência adotada para projetos de outra 
área do governamental, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão que 
preparou um manual sobre o tema. A intenção é 
que o EVTE consolide a análise das diversas alterna-

tivas e, nos casos de concessões, aponte se o projeto 
de fato é economicamente viável para ter um con-
cessionário. O secretário comentou que, no caso de 
concessão patrocinada, é preciso que o município, 
ao buscar recursos federais, estruture um arcabouço 
dos fundos garantidores do projeto, pois a Secreta-
ria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana não 
pode atuar para garantir um contrato que vai ser 
assinado por um município.  Ele aproveitou para in-
formar que está coordenando um grupo de trabalho 
que reúne, além do Ministério das Cidades, também 
os ministérios da Fazenda e do Planejamento, para 
desenvolvimento de um fundo garantidor nacional 
para, possivelmente dentro de dois ou três anos, 
passar a garantir as iniciativas de PPP referentes a 
projetos de transporte coletivo de alta capacidade.

O secretário Rais Lopes se referiu ainda a dois 
temas no campo da gestão da mobilidade que 
considera “preocupantes”. Um deles diz respeito 
à necessidade de se estabelecer um conjunto de 
referências para cálculo das tarifas do transpor-
te público urbano - exatamente o objetivo do 
Estudo Técnico sobre Cálculo do Custo Operacional 
de Remuneração do Transporte, que vem sendo 
desenvolvido pelo Grupo de Estudo da Tarifa 
da Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP), com participação da Fórum Nacional, 
da Frente Nacional de Prefeitos e da Associação 
Nacional das Empresas de Transporte Urbano 
(NTU).   Segundo o  secretário, a Secretaria Nacio-
nal de Transporte e de Mobilidade Urbana não 
deve elaborar planilhas ou determinar regras e, 
mais uma vez, colocou-se à disposição para um 
trabalho conjunto com os municípios. 

Outro ponto que gera preocupação é a urgência 
da constituição do Sistema de Informação da 
Mobilidade Urbana - uma base de dados que 
possibilite a autoridades e agentes púbicos e 
privados do setor uma visão ampla, nacional, da 
área de mobilidade urbana.  Um sistema desse 
tipo começou a ser discutido em 2011 no âmbito 
do Ministério das Cidades com a participação de 
entidades públicas e privadas, mas, até agora, 
não foi concretizado. Na opinião de Dario Rais 
Lopes, essa base de dados poderia ser constitu-
ída a partir sistema implantado pela Associação 
Nacional de Transportes Públicos (ANTP) em 
2003 e em operação desde então.

Dario Rais Lopes
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LEI DE MOBILIDADE

Na reunião em Aracaju, o secretário Dario Rais Lopes 
abordou a questão do encerramento, em abril de 2015, 
do prazo para elaboração dos planos de mobilidade, 
obrigatórios, pela Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 
12.587/12), para municípios com mais de 20 mil ha-
bitantes. Sublinhou que os municípios que não ela-
borarem o plano estarão impossibilitados de acessar 
recursos do Orçamento Geral da União (OGU) a fundo 
perdido, mas informou que poderão continuar pleitear 
recursos federais de financiamento. E esclareceu que 
a restrição não afetará contratos já assinados e cessa-
rá quando o plano de mobilidade for concretizado 
pelo município. Disse ainda que, para atender à Lei 
de Mobilidade Urbana, o município terá que com-
provar que o plano está concluído e não em licita-
ção ou em discussão na câmara de vereadores.  

Rais Lopes explicou que, na primeira metade de 
março de 2015, o número de municípios com planos 
concluídos era de 187; o País possui 5.570 municí-
pios e, dentre esses, 3.065 têm mais de 20 mil habi-
tantes e, portanto, devem elaborar seus respectivos 
planos.  Parte dos secretários municipais é a favor da 
extensão do prazo legal para a conclusão do docu-

NOVA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO 
E O RESGATE DO FÓRUM CONSULTIVO 

A QUESTÃO DO PRAZO PARA OS PLANOS 
MUNICIPÁIS DE MOBILIDADE URBANA 

mento; o secretário disse ser contrário e que não 
apoiará os municípios nessa questão. De todo modo, 
é importante observar que tramita na Câmara dos 
Deputados o projeto de Lei nº 7.898/14, de autoria 
do deputado Carlos Bezerra, que propõe a extensão 
do prazo para 2018.

O secretário recomendou que os dirigentes munici-
pais evitem produzir planos apressados, sublinhando 
que será melhor preparar estudos realmente ade-
quados ao desenvolvimento local pois, futuramente, 
quando o município vier a requisitar recursos federais 
para novos projetos, estes precisarão estar coerentes 
com o plano originalmente formulado. E disse estar 
preocupado com a adequada implantação dos pla-
nos, reiterando que a Secretaria de Transporte e Mobi-
lidade Urbana apoiará os municípios nesse processo.

Dario Rais Lopes falou na 85ª Reunião do Fórum Nacional 

O coordenador operacional do DENATRAN, Carlos 
Magno da Silva Oliveira, falou sobre a atuação desse 
órgão federal e respondeu a perguntas dos secre-
tários. Tratou inicialmente da Política Nacional de 
Trânsito estabelecida pela Resolução nº 514 do CON-
TRAN. Disse que, diferentemente da anterior, que 
vigorou de 2004 a 2014, essa nova política não traz 
metas e indicadores e deve ser complementada por 
um Programa Nacional de Trânsito, a ser definido 
em 2015, no qual serão incluídos subprogramas e 
respectivas metas. O programa será coerente com o 
plano para a ação Década Mundial de Segurança Viá-
ria - 2011/2020, convocada pela ONU e à qual o Brasil 
aderiu, e que busca reduzir à metade o número de 
mortos no trânsito. Órgão estaduais e municipais 
poderão formular programas de trânsito em conso-
nância com a Política Nacional de Trânsito. 

FÓRUM CONSULTIVO - Outro ponto abordado por 
Carlos Magno foi a decisão da nova administração 
de resgatar o Fórum Consultivo do DENATRAN, 

organismo com 54 integrantes, dos quais 23 repre-
sentantes de municípios - um extrato representativo 
dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) - e 
que, ao lado das Câmaras Temáticas, deve debater e 
a amadurecer  questões mais complexas, ajudando 
o CONTRAN a formular normas e resoluções.

Carlos Magno disse ainda que o Fórum Consultivo 
permitirá a discussão de  diversas matérias impor-
tantes e complexas. Algumas delas já estão deline-
adas, como, por exemplo, a formatação de minuta 
para nova portaria sobre aplicação de recursos ar-
recadados com a aplicação de multas, a formulação 
de uma resolução sobre leilão de veículos em hasta 
pública, arrecadação das multas de carros de outros 
países autuados no Brasil e questões referentes ao 
Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf ). 

Em 17 de março de 2015, o DENATRAN promoveu 
em Brasília reunião com secretários. “Saimos com a 
tarefa de levantar e apontar as questões mais impor-
tantes e urgentes para uma agenda do DENATRAN”, 
disse Atílio Pereira, secretário de Transporte e Trânsi-
to de Guarulhos/SP e presidente do Fórum Paulista. 
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ENCONTRO NORDESTE
MUNICÍPIOS NORDESTINOS QUEREM QUE 
ESTADOS REGISTREM OS CICLOMOTORES

Secretários municipais de transporte do Nordeste, 
com anuência do Fórum Nacional, decidiram ma-
nifestar por meio de carta apoio ao Projeto de Lei 
nº 4595/2009, de autoria do deputado Hugo Leal, 
que altera o inciso XVII do artigo 24 e o artigo 129 
do Código de Trânsito Brasileiro, retirando a com-
petência dos órgãos de trânsito dos municípios do 
licenciamento dos ciclomotores e transferindo-a 
para os Estados. 

A matéria está pronta para ser pautada na Comis-
são de Constituição e Justiça da Câmara Federal e, 
conforme ficou claro nos debates do 19º Encontro 
Nordeste de Gerenciadores de Transporte Urbano e 
Trânsito, realizado em Aracaju, em 18 de março de 
2015, - um dia antes do início da 85ª Reunião do 
Fórum Nacional -, servirá para combater um proble-
ma grave em todo o Nordeste: os altos índices de 
acidentes envolvendo ciclomotores, com estatísti-
cas elevadas de óbitos e de pessoas que ficam com 
sequelas em razão dos ferimentos, e que, de resto, 
oneram a saúde pública e a previdência social. Os 
secretários nordestinos enfatizam que, quando o 
Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado, os ciclo-
motores eram veículos de baixa potência e, de fato, 
não constituíam risco maior, mas, agora, são equi-
paráveis às motos, gerando o grande número de 
ocorrências com mortos e feridos. 

UMA ‘FEBRE’ -  O superintendente de Transporte e 
Trânsito de Propriá/SE e vice-presidente do Fórum 
Nacional - Cidades Pequenas e Médias, Jorge Luiz da 
Conceição, explicou que os ciclomotores têm sido 
uma ‘febre’ e afetam muitas cidades nordestinas. 
“Além do grande número de mortos e feridos, os 
ciclomotores caracterizam também uma questão de 
segurança pública; a maioria dos assaltos aconte-
cidos no interior são praticados por pessoas que se 
valem de ciclomotores, porque são veículos que não 
podem ser identificados, o que facilita a fuga”.

Por lei, é obrigação do município fazer o registro de 
ciclomotores, mas, de acordo com os secretários, os 
municípios não têm estrutura para proceder aqua-
damente ao licenciamento desse tipo de veículo.  
Mesmo que um ou outro município se dispusesse a 
fazer o registro, a providência pouco adiantaria, em 
razão da proximidade com outros municípios que 
não fazem o emplacamento.

Desenvolvido pela primeira vez depois de uma 
década, o 19º Encontro Nordeste atraiu mais de 60 
participantes de vários municípios nordestinos e 
também de representantes de outras regiões do 
País, em razão da realização, nos dois dias subs-
quentes, da 85ª Reunião do Fórum Nacional. 

A sessão inaugural reuniu Georlize Oliveira 
Costa Teles, secretária de Defesa Social e da 
Cidadania de Aracajú/SE; Nelson Felipe da 
Silva Filho superintendente de Transportes e 
Trânsito de Aracajú/SE; Carlos Magno da Silva 
Oliveira, do DENATRAN; Renato Gianolla, presi-
dente da Empresa de Urbanização de Soroca-
ba/SP - URBES e do Fórum Nacional; Jorge Luiz 
da Conceição, superintendente de Transporte 
e Trânsito de Propriá/SE e vice-presidente do 
Fórum Nacional - Cidades Pequenas e Médias; 
Elequicina Maria dos Santos, secretária de Mo-
bilidade Urbana de Natal/RN, e Cesar Cavalcan-
ti, coordenador regional Nordeste da Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP).

De todo modo, o superintendente Jorge Luiz da 
Conceição destacou o que qualificou de “uma 
grata surpresa”: a edição, pelo DETRAN da Paraí-
ba, da Resolução nº 002/2014, que, considerando 
a incapacidade dos municípios para proceder ao 
licenciamento, estabelece em seu primeiro artigo: 
“Todo veículo ciclomotor, ciclo-elétrico ou aque-
les equiparados a estes, deverá possuir registro e 
licenciamento junto ao Órgão Executivo Estadual 
de Trânsito - DETRAN/PB como condição para a 
sua circulação no Estado da Paraíba”. A medida 
concedeu aos municípios paraibanos integrantes 
do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) prazo de 
90 dias para que abdicassem do direito de fazer o 
emplacamento de ciclomotores e passassem esse 
direito para o DETRAN/PB.

EXPLANAÇÕES - No 19º Encontro Nordeste de Ge-
renciadores de Transporte Urbano e Trânsito houve 
explanação de Ailton Brasiliense Pires, presidente da 
ANTP e assessor do DENATRAN, sobre o significado 
da retomada das atividades regulares do Fórum 
Consultivo do DENATRAN ainda no primeiro semes-
tre de 2015. O coordenador do Escritório da ANTP 
em Brasília e coordenador do Movimento Nacional 
pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade 
para Todos (MDT), Nazareno Affonso, falou sobre os 
trabalhos do Conselho Nacional de Cidades, do qual 
é conselheiro, representando a ANTP.

A RETOMADA DO ENCONTRO NORDESTE 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL

O coordenador do Núcleo Jurídico e Parlamentar
Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU), Ivo Palmeira, fez na 85ª Reunião do 
Fórum Nacional uma apresentação sobre os proje-
tos de lei referentes a temas da mobilidade urbana 
que têm melhores oportunidades de prosperar no 
Congresso Nacional ainda em 2015.  

CIDE E ISENÇÕES - Aos se referir inicialmente à 
questão da destinação de recursos da CIDE/Com-
bustíveis para o transporte público urbano, previs-
tos nos Projetos de Emenda Constitucional (PEC) 
179/2007 e 307/2013, Ivo Palmeira informou que há 

a expectativa de que seja desig-
nada logo a comissão especial 
sobre o tema, com possibilida-
de de aprovação do projeto pe-
los deputados ainda em 2015, 
devendo depois a matéria 
seguir para o Senado. Quanto 
a isenções tributárias referen-
tes ao diesel para o transporte 
público urbano, focalizadas em 

dois projetos de lei - o PL 5141/13, sobre isenção da 
CIDE/Combustíveis, e o PL 5804/13 sobre Isenção 
de PIS e COFINS - o advogado avaliou que o tema 
da desoneração para esse insumo tem certa resso-
nância favorável dentro da Câmara dos Deputados. 
Já o Projeto PL 1927/03, que cria o Regime Especial 
de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e 
Metropolitano de Passageiros (REITUP), condicio-
nado à implantação do bilhete único temporal ou 
rede integrada de transportes, segue “estrategica-
mente parado”, pois persistem resistências a ele 
dentro do governo.  

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - O aumento da alíquota de 
2% para 4,5% da contribuição social do transporte 
público urbano e a proposta governamental de 
fazer com que cada segmento opte anualmente 
entre permanecer na contribuição sobre o fatu-
ramento ou retornar para a contribuição de 20% 
sobre a folha, prevista na Medida Provisória 699/15, 
trouxe, segundo Palmeira, “ansiedade a operadoras 
de transporte e ao setor público”. Ele recordou o 
episódio protagonizado pelo presidente do Sena-
do, Renan Calheiros, para frisar que o regime de 
contribuição social ainda não havia sido alterado 
em meados de março de 2015; ao receber a Medida 

CÂMARA APROVOU LEI BRASILEIRA DE IN-
CLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No dia 5 de março de 2015, o plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nº 7699/06, 
que cria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, com a previsão de diversas garantias e 
direitos às pessoas nessa condição. A proposta foi 
aprovada na forma do substitutivo da relatora, depu-
tada Mara Gabrilli, e será analisada pelo Senado Fe-
deral. “Havia 380 projetos que tratavam da questão 
das pessoas portadoras de deficiência e a deputada 
conseguiu enfeixar todos eles numa negociação 
com o governo. Há um acordo político para essa lei 
ser aprovada”. 

Com relação à questão do transporte público urba-
no, Palmeira acrescentou que o substitutivo de Mara 
Gabrilli reforça o que já está na Lei de Mobilidade 
Urbana (Lei 12.587/12 e na normatização das Leis de 
Acessibilidade - Leis  nº 10.048 e nº 10.098, ambas do 
ano 2000), e praticamente não altera as resoluções 
do INMETRO sobre o tema. De todo modo, o substi-
tutivo vem com uma novidade em relação ao trans-
porte individual: determina que 10% da frota de taxi 
dos municípios tenham acessibilidade.

PROJETOS SOBRE MOBILIDADE URBANA QUE 
PODERÃO PROSPERAR AINDA EM 2015

Provisória 699/15, Calheiros entendeu que a matéria 
não havia cumprido os pressupostos constitucionais 
e a devolveu para o Executivo. “Ele fez isso por meio 
de um Ato Declaratório do Congresso Nacional, que 
está em vigor. O Ato poderia ser modificado, caso 
o governo, por intermédio da Advocacia Geral da 
União (AGU), entrasse com ação no Supremo Tri-
bunal Federal (STF)para cassá-lo, mas isso não foi 
feito. Desde então, o governo diz que apresentará 
um projeto de lei ou que irá alterar alguma medida 
provisória em tramitação no Congresso, expediente 
conhecido como ‘emenda de rabicho’, mas isso não 
está definido ainda. Também se disse que o minis-
tro da Fazenda, Joaquim Levy, pensa em fazer com 
que os 4,5% sejam escalonados, mas não há maio-
res explicações sobre como o escalonamento seria 
aplicado. O fato é que, por ora, continua valendo a 
alíquota de 2% sobre o faturamento”.  

Sobre o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) nº 
90/11, que dá nova redação ao artigo 6º da Constitui-
ção Federal, para introduzir o transporte como direito 
social, Ivo Palmeira esclareceu que a matéria, de autoria 
da deputada Luiza Erundina, foi aprovada na Câmara, 
seguiu para o Senado e está aguardando para ser pau-
tada, deverndo tramitar sem maiores problemas.  

Ivo Palmeira
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LEGISLAÇÃO FEDERAL
QUATRO PROJETOS DE LEI PARA COMBATER 
O AUMENTO DE INCÊNDIOS DE ÔNIBUS
Se transformados em lei, quatro projetos - PL 
1572/07, PL 7462/14, PLS 508/13 e PLS 499/13 - 
deverão ajudar a coibir a crescente incidência de 
incêndio de ônibus. De acordo com levantamento 
da Associação Nacional das Empresas de Transpor-
tre Urbano (NTU), em 2014, foram incendiados 
662 ônibus, cinco vezes mais do que em 2013; 
dentro desse total estão pelo menos três garagens 
incendiadas com veículos no pátio. Em 2015, 
até março, 76 veículos foram queimados. 
Entre 2004 e hoje pelo menos 1.275 veículos foram 
incendiados no País. 

Ivo Palmeira relata que, em 2014, havia dois proje-
tos de lei no Senado que o governo não deixou que 
prosperassem com medo de que fossem penalizar 
os movimentos sociais, pois pessoas poderiam ser 
presas por conta de manifestações nas ruas. O PLS 
508/13 tipifica como crime de vandalismo a promo-
ção de atos coletivos de destruição, dano ou incên-
dio em imóveis públicos ou particulares, equipa-
mentos urbanos, instalações de meios de transpor-
te de passageiros, veículos e monumentos. O PLS 
499/13 define o crime de terrorismo. Na Câmara, o 
PL 7462/14 preconiza que, se o Poder Público não 
conseguir garantir a segurança pública necessária à
continuidade da prestação dos serviços de trans-
porte e houver danos a veículos e instalações, será 
obrigado a ressarcir a operadora do transporte. E 
o PL 1572/07 torna significativamente mais grave 
o regime de pena para quem incendeia ônibus. “O 
governo tentou estancar este último projeto no 
plenário da Comissão de Constituição e Justiça, mas 
perdeu essa votação. A matéria irá ao plenário da 
Câmara dos Deputados e há certa simpatia do presi-
dente da casa, Eduardo Cunha, pela aprovação des-
sa projeto. Uma vez aprovado na Câmara, o projeto 
seguirá para sanção da presidente da República”. 

VITÓRIA NA CCJ - Uma semana antes da 85ª Reu-
nião do Fórum Nacional, em 11 de março de 2015, a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
da Câmara dos Deputados aprovou o PL 1572/2007 
que altera o Código Penal (Decreto-Lei 2.848/40) 
para aumentar as penas aplicadas a quem cometer 
crimes que ponham em risco muitas pessoas, como 
incêndio, explosão e atentados contra a segurança 
nos transportes públicos. A pena atual, de um a dois 
anos de reclusão, foi aumentada para de cinco a dez 
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anos de reclusão; houve também  ampliação dos 
agravantes, no caso do crime cometido no interior 
de um veículo de transporte público.  Está pronto 
para a pauta do plenário da Câmara o PL 272/2007, 
que altera o Código de Trânsito Brasileiro para ele-
var a categoria da multa administrativa relativa ao 
transporte irregular de pessoas ou bens e enquadrar 
essa atividade como crime de trânsito, estabelecen-
do como infração gravíssima e crime de trânsito o 
“transporte pirata”, inclusive o realizado com vans.

Ivo Palmeira disse ver com certo temor a forma 
como a questão das gratuidades vem sendo tratada 
no Congresso. “Há uma ‘avalanche’ de projetos sobre 
gratuidade no Congresso Nacional. Hoje, estão em 
tramitação 36 projetos referentes a esse tema. Neste 
início de ano, a própria presidente da Comissão de 
Viação e Transporte, Clarissa Garotinho, apresentou 
projeto garantindo gratuidade no transporte públi-
co aos maiores de 60 anos”, disse. Além desse, outros 
sete projetos sobre gratuidades foram apresentados 
apenas em 2015. 

O PL 368/15 estabelece em 50% do valor integral 
a passagem paga por estudantes e professores do 
ensino superior para participação em cursos de 
aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação e 
congressos. O PL 433/15 determina obrigatorieda-
de de as empresas concessionárias de transporte 
coletivo terrestre de passageiros e autarquias acei-
tarem passagem escolar para transporte nos finais 
de semana e feriados. O PL 688/15 concede passe 
livre a acompanhante de pessoa com deficiência no 
sistema de transporte coletivo interestadual, inter-
municipal e urbano. O PL 706/15 concede passe livre 
a acompanhante de pessoa com deficiência no siste-
ma de transporte coletivo interestadual. O PL 748/15 
garante isenção do pagamento de passagens a 
pessoas com distrofia neuromuscular progressiva 
e seus respectivos acompanhantes nos sistema de 
transporte coletivo interestadual de todo o País, e o 
PL 749/15 concede isenção de tarifas aos portadores 
de câncer e respectivos acompanhantes nos sistema 
de transporte coletivo interestadual de todo o País.

Os outros projetos são: 1193/95, 3372/97, 608/99, 
1970/03, 3802/04, 4969/05, 7552/06, 649/07 738/07, 
1855/07, 2252/07, 2265/07, 3481/08, 3525/08, 
3526/08, 3544/08, 4929/08, 3976/08, 5093/09, 
5503/09, 7831/10, 608/11, 780/11, 1130/11, 1254/11, 
1447/11, 1751/11, 7711/14, 8151/14. 

NO CONGRESSO, UMA ‘AVALANCHE ‘ DE PRO-
JETOS SOBRE NOVAS GRATUIDADES 
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FÓRUM MINEIRO

O presidente do Fórum Mineiro de Gerenciadores 
de Transporte e Trânsito, Rodrigo Mata Tortoriello; o 
coordenador da ANTP Regional Minas Gerais, Ricar-
do Mendanha Ladeira; o presidente da Empresa de 
Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS), 
Ramon Vitor César, e o subsecretário de Mobilidade 
do Estado de Minas Gerais, Renato Guimarães, assi-
naram o comunicado que anuncia a realização, no 
dia 28 de maio de 2015, em Belo Horizonte, da 62ª 
Reunião do Fórum Mineiro de Gerenciadores de Trans-
porte e Trânsito.

O Governo do Estado de Minas, por intermédio da 
Subsecretaria de Mobilidade, juntamente com a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a BHTRANS, 
a Direção do Fórum Mineiro e a Regional Minas Ge-
rais da Associação Nacional de Transportes Públicos 
(ANTP) estão à frente da organização do encontro, 
que acontecerá no Auditório do CREA-MG, na Praça 
da Assembeia. 
  
O texto reitera o propósito das reuniões do Fórum 
Mineiro. “Através da realização dos Fóruns, além de 
discutirmos os problemas comuns aos municípios 
mineiros em termos de mobilidade urbana, busca-
mos promover a melhoria da formação dos partici-
pantes, levando profissionais experientes para falar 
sobre temas de interesse e também apresentando 
as experiências exitosas no que se refere ao geren-
ciamento da Mobilidade Urbana. Não é cobrada 
inscrição para participar do Fórum”.

MAIOR PARTICIPAÇÃO - O comunicado anuncia a 
busca de maior participação:  “Neste Fórum, o sexto 
deste ciclo dos atuais prefeitos e o primeiro do novo 
Governo do Estado, optamos por Belo Horizonte 
para atrair a participação de um maior número de 
cidades e para obtermos a garantia da presença dos 
novos gestores de órgãos estaduais: Departamento 
Estadual de Trânsito (DETRAN), Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Públicas (SETOP) e Departa-
mento de Estradas de Rodagem (DER)”.

Dentre outros serão debatidos estes temas: Propos-
tas de mobilidade do Governo de Minas e do Ministério 
das Cidades para os municípios; Soluções na relação 
com o DETRAN-MG; Prazos para elaboração dos Pla-
nos Municipais de Mobilidade Urbana; Ciclomotor, e 
os Projetos em andamento da BHTRANS.

DEFINIDA A PROGRAMAÇÃO DE DEBATES 
Foi anunciada a programação do 62º Fórum Mineiro. 
A solenidade de abertura acontecerá às 9h30, 
com a participação de Marcio Lacerda, prefeito de 
Belo Horizonte e presidente da Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP); Murilo Valadares, secretário estadual 
de Transportes e Obras Publicas; Bernardo Santana, 
secretário de Defesa Social do Estado de Minas 
Gerais; deputado Adalclever Lopes, presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  
Dario Rais Lopes, secretário nacional de Transporte 
e de Mobilidade, do Ministério das Cidades; Alberto 
Angerami, diretor geral do Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN), Andréia Bravo, chefe 
do DETRAN-MG; deputado Deiró Moreira Marra, 
presidente da Comissão de Transportes da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais; Renato Guimarães, 
subsecretário de Mobilidade de Minas Gerais; Ramon 
Vitor César, presidente da BHTRANS e José Rodrigues 
Pinheiro Dória  superintendente da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em Minas Gerais. 
Também participarão Renato Gianolla, presidente do 
Fórum Nacional de Secretários, e Rodrigo Tortoriello, 
presidente do Fórum Mineiro de Gerenciadores de 
Transportes e Trânsito. A ANTP estará presentada por 
Ailton Brasiliense, presidente; Luiz Carlos Mantovani 
Néspoli, superintendente, e Ricardo Mendanha, 
coordenador regional em Minas Gerais.

OUTROS TÓPICOS - No período da manhã haverá 
as sessões Projetos para a Cidade de Belo Horizonte, 
com Ramon Vitor César (BHTRANS), e Programas 
Disponíveis no Governo Federal e no SETOP-MG, 
com coordenação Rodrigo Tortoriello e exposições 
de Dario Rais Lopes (SEMOB), Renato Guimarães 
(SETOP,-MG) e Ailton Brasiliense (ANTP).
              
Na primeira sessão da tarde, será focalizado o tema 
As Soluções para a Relação dos Municípios com o 
DENATRAN e o DETRAN-MG, com coordenação 
de Rodrigo Tortoriello e participação de Alberto 
Angerami (DENATRAN), Andréia Bravo Alcântara Silva 
Melo, (DETRAN) e  Carlos Magno da Silva Oliveira 
(DENATRAN). Haverá também uma sessão  intitulada 
A Questão dos Ciclomotores, seguida de outra com 
o tema  Perspectivas para o Fórum Mineiro, Próximos 
Fóruns e Prioridades, com coordenação de Rodrigo 
Tortoriello e participação de Luiz Carlos Lima, vice-
presidente do Fórum Mineiro; Alexandre Resende, 
secretário executivo da ANTP Minas, e  Luiz Carlos 
Mantovani Néspoli, superintendente da ANTP.  O 
programa se completará com a realização de três 
palestras técnicas. 

BELO HORIZONTE RECEBERÁ EM 28 DE MAIO 
A 62ª REUNIÃO DO FÓRUM MINEIRO
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REFERÊNCIA TARIFÁRIA
AVANÇA O ESTUDO SOBRE CÁLCULO DO 
CUSTO DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE

A começar pela 85ª Reunião do Fórum Nacional, na 
manhã de 20 de março de 2015, em Aracaju, a coor-
denadora do Grupo de Estudo da Tarifa, da Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Olívia 
Aroucha, fez uma série de três apresentações sobre 
as linhas gerais de estruturação do Estudo Técnico so-
bre Cálculo do Custo Operacional de Remuneração do 
Transporte, iniciativa da qual participam também o 
Fórum Nacional, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
e da Associação Nacional das Empresas de Transpor-
te Urbano (NTU). As outras apresentações foram em 
Brasília, em 25 de março, durante reunião específica, 
e em 7 de abril, no III Encontro dos Municípios com 
o Desenvolvimento Sustentável (III EMDS), realizado 
pela Frente Nacional de Prefeitos.

De acordo com a coordenadora, depois de uma 
primeira fase do estudo, desenvolvida pela equipe 
técnica, as três reuniões de março e abril de 2015 
marcam uma segunda etapa, com a divulgação dos 
primeiros resultados e a reunião de novos subsídios 
para complementação da metodologia de cálculo, 
das referências para coleta dos preços dos insumos, 
e definição de forma de cálculo dos parâmetros e 
dos índices. 

A base inicial do estudo foi composta por informa-
ções recolhidas junto um grupo de 21 municípios 
de todos os portes e de todas as regiões do País, aos 

quais foram solicitadas cópias do edital de licitação 
do serviço de transporte, das propostas comerciais 
vencedoras e de contratos de concessão em vigor.  
O documento final será apresentado no formato 
de um livro durante sessão específica de debate do 
20º Congresso de Transporte e Trânsito, que a ANTP 
promoverá no período de 23 a 25 de junho de 2014, 
em Santos/SP.

SIGNIFICADO - Luiz Carlos Mantovani Néspoli, supe-
rintendente da ANTP, informa que o estudo trará um 
modelo de cálculo do custo da tarifa do transporte 
coletivo, mas a definição do valor dependerá da 
política tarifária do governo local. Ele assegura que a 
ideia não é estabelecer tarifas, mas fazer com que os 
municípios, levantando e considerando adequada-
mente suas condições específicas, consigam chegar 
ao valor da tarifa do transporte público.

Para o diretor da NTU, Marcos Bicalho, o estudo ca-
racteriza uma etapa na construção de novas referên-
cias de custo do transporte público por ônibus. Ele 
acredita que o estudo a ser apresentado no final de 
junho, durante o 20º Congresso da ANTP, representa-
rá um importante marco para o setor.

No entendimento de Dario Rais Lopes, secretário 
nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana, 
do Ministério das Cidades, o novo estudo beneficia 
diretamente os usuários do transporte coletivo. Ele 
avalia que haverá diferentes possibilidades de apri-
moramento, inclusive do serviço, uma vez que será 
possível aferir com mais precisão o custo do trans-
porte oferecido à população.

No III Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (III EMDS), a partir da esquerda, Marcos Bicalho dos Santos (NTU), 
Luiz Carlos Néspoli (ANTP), Wilson Folgozi Brito (Fórum Paulista), Olívia Aroucha (ANTP), Ailton Brasiliense Pires(ANTP), 
Dario Rais Lopes (SeMob) e Ramón Victor César (BHTrans).

(Foto: Frente Nacional de Prefeitos)
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